
 
 28. SZÁM  XLIV. ÉVFOLYAM KELT: 2008. október 27. ÁRA: 65,00 DIN. 

    

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. 
szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 25/2000, 
25/2002, 107/2005 és 108/2005-kiigazítás és 
123/2007 száma) és a díjszabás jóváhagyására 
vonatkozó meghatalmazásról szóló határozat 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 57/2004 
száma) alapján a polgármester meghozza az alábbi: 
 

HATÁROZATOT 
A TÁVFŰTÉSI DÍJAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I 

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek 
KKV igazgatóbizottsága által 2008. augusztus 29-én 
hozott határozatot a távfűtési díjakra vonatkozólag, 
amely 2008. október 15-ével kerül alkalmazásra, az 
alábbiak szerint: 
 

 1. LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK 
 - m2  alapú elszámolás   50,13 din. 
 - hőmennyiség szerinti elszámolás KWh 

 4,12 din.(a fizetés 12 havi részletben történik)   

2. ÜZEMI FOGYASZTÓK (az elszámolás és 
a fizetés a fűtési idény alatt, 6 havi részletben 
történik) 

- beépített hőteljesítmény után KWh   7,38 din. 
- hőmennyiség után KWh                    9,65 din. 
- mennyiségmérés alapján kg        6,45 din. 

 
Közintézmények egy része (óvodák, iskolák, 

szociális, művelődési és sportintézmények) 
- beépített hőteljesítmény után KWh   6,45 din. 
- hőmennyiség után KWh         7,08 din. 

II 
 A jelen határozat I. pontjában szereplő árak 
nem tartalmazzák az áfát. 
 

III 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Polgármester 
Iratszám: I-38-16/2008 
Kelt: 2008.10.15-én 
S z a b a d k a 
 POLGÁRMESTER 
 Saša Vučinić s.k. 
 

 A Szabadka község területéről származó 
egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozat 
10. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 12/2007 és 33/2007 
száma) alapján az Ösztöndíjbizottság 2008.10.24-én 
meghozta az alábbi 
 

SZABÁLYZATOT  
AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉNEK 

KRITÉRIUMAIRA VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK  MÓDOSÍTÁSÁRA 

 

1. szakasz 
 Az ösztöndíjak odaítélésének kritériumaira 
vonatkozó szabályok 6. szakaszában (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 30/2007 és 34/2007 
száma) a  2., 3. és 4. bekezdés az alábbiakra módosul:  
 “Az I. kategóriát képezik azok a szakmák, 
melyek iránt a jelen szabályok 5. szakaszának 1. 
bekezdésében felsorolt szervezetek közül legalább 
három igényt jelez.  
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 A II. kategóriát képezik azok a szakmák, 
melyek iránt a jelen szabályok 5. szakaszának 1. 
bekezdésében felsorolt szervezetek közül kettő igényt 
jelez. 
 A III. kategóriát képezik azok a szakmák, 
melyek iránt a jelen szabályok 5. szakaszának 1. 
bekezdésében felsorolt szervezetek közül egy igényt 
jelez.” 
 

2. szakasz 
 A 7. szakasz 1. bekezdés 4. fordulatában a 
„tudomány” szó után törölni kell az „ész” szót, 
pontot kell tenni és törölni kell az 5. fordulatot.  
 

3. szakasz 
 A 8. szakasz a következőkre módosul:  
 “A jelen szabályok 7. szakaszában foglalt 
arányos képviseletet 40 ponttal kell pontozni”.  
 

4. szakasz 
 A 9. szakasz a következőkre módosul: 
 “A tanulmányi eredmények szerinti pontozás 
a következőképpen történik:  
 

 Az I. évre iratkozó hallgatók esetében:  
jó 3,00-tól 3,49-es átlagig 20 pont  
jeles  50 pont 
kitűnő 70 pont  
kitűnő – Vuk-díjas 80 pont 

 

 A II., III., IV., V. és VI. évre iratkozó 
hallgatók esetében:  
6,00 - 6,50 átlagosztályzattal  20 pont  
6,51 - 7,00 átlagosztályzattal 25 pont 
7,01 - 7,50 átlagosztályzattal 35 pont  
7,51 - 8,00 átlagosztályzattal 55 pont 
8,01 - 8,50 átlagosztályzattal 70 pont 
8,51 - 9,00 átlagosztályzattal 80 pont 
9,01 - 9,50 átlagosztályzattal 90 pont 
9,51 - 10,00 átlagosztályzattal 100 pont 

 

 Átlagosztályzat a jelen szabályok értelmében 
az előző évi tanulmányok során elért eredmény az 
egyetem vagy főiskola által kiállított okmány 
szerint.” 
 

5. szakasz 
 Jelen szabályok a Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában való közzétételt követő napon 
lépnek hatályba, Szabadka Város polgármesterének 
jóváhagyását követően.  
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Ösztöndíjbizottság  
Iratszám: I-02-35/08 
Kelt 2008.10.24-én 
S z a b a d k a  
 AZ ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG 
 ELNÖKE  
 Zoran Marković s.k. 
 

 Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008 – jav. száma) és a 

Szabadka község területéről származó egyetemi 
hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozat 8. 
szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 12/2007 és 33/2007 száma) 
alapján a polgármester 2008. október 27-én meghozta 
az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉNEK 

KRITÉRIUMAIRA VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK  MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I 
 Jóváhagyjuk az ösztöndíjak odaítélésének 
kritériumaira vonatkozó szabályok módosításáról 
szóló szabályzatot, melyet az Ösztöndíjbizottság 
2008. október 24-én megtartott ülésén hozott meg. 
 

II 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában.  
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Polgármester 
Iratszám: I-67-50/2008 
Kelt 2008.10.27-én 
S z a b a d k a 
 POLGÁRMESTER 
 Saša Vučinić s.k. 
 

A Szabadka Község művelődésre, 
köztájékoztatásra és kiadói tevékenységre elkülönített 
költségvetési eszközeinek odaítéléséről szóló 
szabályzat 11. szakasza (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 5/2005 és 7/2007 száma) alapján a 
Művelődési és kiadói pályázati bizottság  

 

PÁLYÁZATOT 
tesz közzé kulturális különprogramok és 

rendezvények támogatására a 2008. évben, a 
következő célterületeken: 

A művelődési egyesületek és műkedvelők 
tevékenységének támogatására összesen 460.000,00 
dinár, és a kulturális különprogramok és 
rendezvények szervezésére összesen 720.000,00 
dinár kerül kiosztásra. 

A támogatás kedvezményezettjei lehetnek 
művelődési tevékenységet folytató intézmények, 
szervezetek, egyesületek, továbbá egyéb bejegyzett 
szervezetek, egyesületek vagy magánszemélyek, kik 
művelődési vagy kiadói tevékenységet folytatnak és 
az előírásoknak megfelelően számlával rendelkeznek.  

A művelődési egyesületek és műkedvelők 
tevékenységére szánt eszközök az alábbi program- és 
projektcsoportokra ítélhetők oda: 

a) Művelődési egyesületek vagy 
műkedvelők által megvalósított olyan programok 
vagy projektek, melyek segítik a fiatal alkotók a 
zene, népművészet vagy más alkotóterületen kifejtett 
munkáját; 
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b) Fesztiválok, vetélkedők, szemlék és 

kiállítások szervezése illetve az ezeken való 
részvétel, meghívás alapján;  

c) Népviselet és egyéb folklór jellegű 
kellékek beszerzése. (két múzeumi custos véleményét 
kell mellékelni) 

A művelődési rendezvényekre szánt 
eszközök az alábbi művelődési-művészeti 
tevékenységi körökben szervezett programokra és 
projektekre ítélhetők oda: 

a) Zene: klasszikus zene, jazz, kortárs zene 
és kórusművek előadása; 

b) Képzőművészet: önálló és csoportos 
tárlatok; 

c) Irodalom: irodalmi találkozók; 
d) Színművészet: kortárs dráma (szöveg és 

színrevitel); 
e) Filmművészet: dokumentum- és kisfilm; 
f) Fesztiválok, vetélkedők és szemlék 

szervezése, illetve az azokon való részvétel; 
g) Tanácskozások és konferenciák 

szervezése ill. az azokon való részvétel a következő 
területeken: műemlékvédelem, növényi és egyéb 
természeti ritkaságok védelme; 

h) Képzőművészeti alkotások, muzeális 
tárgyak, régi és ritka könyvek, illetve műtárgyak 
vásárlása. 

A támogatás kedvezményezettjei (az 
eszközök kézhezvételét megelőzően) 

nyilatkozatot tesznek arról, hogy a folyósított 
eszközöket rendeltetésszerűen, az előirányzott 
célokra használják fel. A bizottság fenntartja a jogot, 
hogy a pályázóktól szükség szerint további 
dokumentumokat és információkat kérjen, illetve, 
hogy a helyszínen informálódjon, vagy további 
feltételeket támasszon. 

A pályázat eredményéről a pályázókat 
írásban értesítjük. 

Pályázni az erre a célra készített pályázati 
adatlapon lehet, amely a Városháza elnökségi 
bejáratának portáján (Gyógyszertár melletti bejárat) 
vehető át munkanapokon 7 és 14 óra között. 

Az adatlap letölthető az Internetről is a 
www.subotica.rs címen, és fénymásolható. 

A kitöltött pályázati űrlapokat a pályázók az 
Ügyfélszolgálatban nyújthatják be, a Városháza, 
Szabadság tér 1. szám alatt.  

 A pályázati határidő, vagyis a pályázati 
űrlapok átadásának határideje a pályázatnak a 
Subotičke, a Subotičke novine, a Dani, a Hét Nap és 
a Hrvatska riječ lapokban, Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában, valamint a község 
www.subotica.rs honlapján való közzétételétől 
számított 15 nap.  

 Kedvezményezettek kötelesek a programok 
vagy projektek megvalósítását követő 30 napon belül 
beszámolót készíteni a megvalósításról és a 
felhasznált pénzeszközökről, A jelentést a Társadalmi 

tevékenységek szolgálatához kell eljuttatni, a 
Szabadság tér 1/III címre. 

A hiányos és késve érkezett pályázatokat 
nem vesszük figyelembe. Továbbá azon pályázók 
jelentkezési úrlapjai sem kerülnek elbírálásra, kik a 
2007-es évben elnyert és felhasznált eszközökről 
szóló pénzügyi jelentést elmulasztották benyújtani, 
valamint akik a 2008. áprilisában közzétett pályázat 
révén támogatásban részesültek.  
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Művelődési és kiadói  
pályázati bizottság 
Iratszám: I-401-488/2008 
Kelt: 2008.10.27-én 
S z a b a d k a 
 A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
 Raffai Judit s.k. 
 

A Szabadka Község művelődésre, 
köztájékoztatásra és kiadói tevékenységre elkülönített 
költségvetési eszközeinek odaítéléséről szóló 
szabályzat 11. szakasza (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 5/2005 és 7/2007 száma) alapján a 
Művelődési és kiadói pályázati bizottsága  

 

PÁLYÁZATOT 
 tesz közzé kiadói tevékenység támogatására 

a folyó 2008. évre, összesen 466.000,00 dinárnyi 
összegben. 

 A pályázaton részt vehetnek Szabadka Város 
területén működő, művelődési és kiadói 
tevékenységet folytató intézmények, szervezetek, 
egyesületek vagy magánszemélyek, a következő 
kiadói tevékenységi körökben: 

- könyvkiadás és folyóiratok megjelentetése; 
- műfordítás; 
- CD-k, és audiovizuális kiadványok 

megjelentetése; 
- könyvek, CD-k és audiovizuális kiadványok 

vásárlása. 
A kiadótevékenységre szánt eszközök 

pályázati úton történő odaítélésekor az alapvető 
követelmények a következők: 

- Könyv megjelentetése esetén két pozitív 
kritikusi recenzió; 

- Műfordítás esetén egy illetékes fordító 
szakvéleménye; 

- A könyvek, CD-k és audiovizuális 
alkotások kiadása esetén azokat a szerzőket    
részesítjük előnyben, kik műveikben tükrözik 
vidékünk kulturális örökségét és a korszerű 
művészeti irányzatokat ápolják 

A támogatás kedvezményezettjei (az 
eszközök kézhezvételét megelőzően) nyilatkozatot 
tesznek arról, hogy a folyósított eszközöket 
rendeltetésszerűen, az előirányzott célokra használják 
fel. A bizottság fenntartja a jogot, hogy a pályázóktól 
szükség szerint további dokumentumokat és 
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információkat kérjen, illetve, hogy a helyszínen 
informálódjon, vagy további feltételeket támasszon. 

A pályázat eredményéről a pályázókat 
írásban értesítik. 

Pályázni az erre a célra készített pályázati 
űrlapon lehet, amely a Városháza elnökségi 
bejáratának portáján (Gyógyszertár melletti bejárat) 
vehető át munkanapokon 7 és 14 óra között. 

A pályázati úrlapok a www.subotica.rs 
honlapról is letölthetők. 

Az űrlapok fénymásolhatók. 
A kitöltött pályázati űrlapokat a pályázók a 

Községi Ügyfélszolgálatban nyújthatják be, a 
Városháza, Szabadság tér 1. szám alatt.  

 A pályázati határidő, vagyis a pályázati 
űrlapok átadásának határideje a pályázatnak a 
Subotičke, a Subotičke novine, a Dani, a Hét Nap és 
a Hrvatska riječ lapokban, Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában, valamint a község 
www.subotica.rs honlapján való közzétételétől 
számított 15 nap.  

 
 
 

Kedvezményezettek kötelesek a programok 
vagy projektek megvalósítását követő 30 napon belül 
beszámolót készíteni a megvalósításról és a 
felhasznált pénzeszközökről.  

A jelentést a Társadalmi tevékenységek 
szolgálatához kell eljuttatni, a Szabadság tér 1/III 
címre. 

A hiányos és késve érkezett pályázatokat 
nem veszik figyelembe. Továbbra azon pályázók 
jelentkezési  úrlapjai sem kerülnek elbírálásra, kik a 
2007-es és 2008-as évben (áprilisi pályázaton) 
elnyert és felhasznált eszközökről szóló pénzügyi 
jelentést elmulasztották benyújtani.  
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Művelődési és kiadói  
pályázati bizottság 
Iratszám: I-401-489/2008 
Kelt: 2008.10.27-én 
S z a b a d k a 
 A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
 Raffai Judit s.k. 
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